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قصير)،  سمير  (عيون  "سكايز"  والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  رَصد 

والناشطين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافيين  بحق  االنتهاكات  من  سلسلة 

التي  األربعة  البلدان  في   ،٢٠٢٠ األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  والفّنانين  اإلعالميين 

ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.

فقد ُقِتل ناشط إعالمي في سوريا واعُتِقل خمسة آخرون، وتعّرض صحافي إلطالق نار 

في لبنان وُمنعت ثالثة أطقم صحافية من التغطية وُكسرت معدات أحدها وصودر هاتف 

بعد  وفّنان  إعالمي  مع  والتحقيق  مرتين  إعالمية  واستدعاء  ُمخرج  توقيف  وتم  مراسلة، 

استدعائهما، كما تعّرضت صحافيتان لحملة تحريض وتخوين. ومُثل صحافّيان في األردن 

أمام المّدعي العام في قضية نشر وقّرر ثالث اعتزال مهنة اإلعالم إثر هجمة إلكترونية 

تصريح  وألغت  الـ٤٨  أراضي  في  صحافيًا  اإلسرائيلية  السلطات  احتجزت  وفيما  ضده. 

دخول فنان إلى كامل األراضي الفلسطينية وأوصت لجنة برلمانية بمنع فيلم، اعتقلت 

أيضًا  استدعت  حيث  الغربية،  الضفة  في  منزليهما  دهم  بعد  ومخرجًا  صحافيًا  قواتها 

النيابة العامة الفلسطينية صحافية وتعّرض صحافي لحملة تحريض، في حين ُحجب دور 

ممثل من مسلسل في قطاع غزة بسبب انتقاده حركة "حماس". 
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لبنان 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠

الصحافية لونا صفوان تتعّرض لحملة تحريض وتهديد وتخوين على "تويتر"



تشرين  شهر  خالل  لبنان  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلنتهاكات  تعّددت 
األول/أكتوبر ٢٠٢٠، وكان أبرزها إطالق عنصر أمني النار على الصحافي مصطفى عبد 
الرحمن أثناء تغطيته إشكاًال في الميناء في طرابلس، وطرد عناصر تابعة لـ"حزب الله" 
في الناقورة مراسلة تلفزيون لبنان نايلة شهوان ومصادرة هاتفها وكسر عّدة التصوير 
من   "LBCI" وقناة  "النهار"  صحيفة  عمل  فريقي  من  كل  ومنع  بالتلفزيون،  الخاصة 

التصوير، أثناء تغطيتهم جلسة التفاوض الثانية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

بدارو،  في  للجيش  حاجز  على  ساعة  رجيلي  بو  لوسيان  المخرج  توقيف  كذلك،  وسّجل 
عمله  في  مصادره  حول  قبيسي  رياض  اإلعالمي  مع  الجنائية  المباحث  مكتب  وتحقيق 
واستالم  منشورات،  بسبب  معه  والتحقيق  عيتاني  زياد  الممّثل  واستدعاء  الصحافي، 
المنفردة  القاضية  من  وآخر  المطبوعات  محكمة  من  استدعاء  صادق  ديما  اإلعالمية 
الجزائية، فيما تعّرضت الصحافيتان لونا صفوان ومحاسن مرسل لحملة تحريض وتهديد 
وتخوين على "تويتر". وقّررت إدارة جريدة "النهار" وقف النشر في الصفحة اإلنكليزية 

ألسباب مالية.  وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٠/١): الصحافية لونا صفوان تتعّرض لحملة تحريض وتهديد وتخوين على "تويتر"

تعّرضت الصحافية الحّرة لونا صفوان لحملة تحريض وتخوين وتهديد، بعد نشر الصحافي في قناة 
"تويتر"  على  لصفوان  تغريدة  صورة  حجازي  حسن  اإلسرائيلي  الشأن  في  والمتخّصص  "المنار" 

(Twitter) تنتقد فيها "حزب الله"، وقد استخدمتها إحدى القنوات اإلسرائيلية عن حسابها.

(١٠/٣): الصحافية محاسن مرسل تتعّرض لحملة تحريض وتخوين على "تويتر"

إثر  وتخوين،  تحريض  لحملة  مرسل  محاسن  االقتصادي  الشأن  المتخّصصة في  الصحافية  تعّرضت 
االتصال  بتهمة  توقيفها  "تّم  مرسل  بأن  تفيد  جويش  كريستال  للمدعوة  مفبرك  لخبر  تغريدة  نشر 

والتعامل مع إسرائيل".

(١٠/٨): محكمة المطبوعات ُترجئ النظر في الدعوى ضد اإلعالمي نيشان

المحامي  من  المقّدمة  الدعوى  في  النظر  عبدالله  هبة  القاضية  برئاسة  المطبوعات  محكمة  أرجأت 
نيشان  اإلعالمي  "الجديد"  قناة  على  هيك"  "أنا  برنامج  مقدم  ضّد  جعفيل  زياد  محمد 
الطائفية  والنعرات  الفتن  "إثارة  بتهم  حضوره،  لعدم   ،٢٠٢١ آذار/مارس   ١١ إلى  ديرهاروتيونيان، 

والمّس بالسلم األهلي وتعكير العالقات بين الدول"، إثر حلقة من البرنامج.
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المنفردة  والقاضية  المطبوعات  محكمة  من  استدعاءين  تستلم  صادق  ديما  اإلعالمية   :(١٠/٨)
الجزائية

استلمت اإلعالمية ديما صادق استدعاءين، األول من القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين 
بحّقها من  المقبل، بسبب شكوى مقّدمة  الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٦ بتاريخ  أمامها  للمثول  حجيلي، 
ِقبل "التيار الوطني الحّر" على خلفية تغريدة، والثاني من محكمة المطبوعات للمثول أمامها في 
بّري، على  نبيه  النواب  رئيس مجلس  ِقبل  الشهر نفسه، بسبب شكوى مقّدمة ضّدها من  ١٢ من 

 .(MTV)  "خلفية حلقة من برنامج  "بإسم الشعب" على قناة "أم تي في

(١٠/٨): جريدة "النهار" توقف نشر الصفحة اإلنكليزية ألسباب مالية

 (Annahar English) اإلنكليزية  الصفحة  في  النشر  وقف  قّررت  أنها  "النهار"  جريدة  إدارة  أعلنت 
مالية. ألسباب 

(١٠/١٥): الممّثل زياد عيتاني يمُثل أمام قاضي التحقيق بعد استدعائه بسبب منشورات

حّقق قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب مع الممثل زياد عيتاني على خلفية شكوى مقّدمة من 
المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمالزم أول فراس عويدات بصفتهما الشخصية 
بتهم "قدح وذّم ومّس بهيبة الدولة"، بسبب تعليقات ومنشورات لعيتاني على مواقع التواصل 

اإلجتماعي ينتقد فيها صليبا وعويدات بعد تسريب فيديو لعيتاني أثناء اعتقاله في العام ٢٠١٧.

(١٠/١٩): توقيف المخرج لوسيان بو رجيلي ساعة على حاجز للجيش في بدارو

رجيلي حوالي ساعة، بسبب  بو  لوسيان  المخرج  بيروت  بدارو في  للجيش في منطقة  حاجز  أوقف 
وجود بالونات فيها دهان ويافطات تتعّلق بالتظاهرات في صندوق سيارته، وتّم إطالق سراحه بعد 

تدّخل عدد من المحامين.

(١٠/٢٠): المباحث الجنائية ُتحّقق مع اإلعالمي رياض قبيسي حول مصادره الصحافية

حّقق مكتب المباحث الجنائية المركزية مع اإلعالمي في قناة "الجديد" رياض قبيسي بعد يوم على 
استدعائه، حول مصادره في عمله الصحافي.
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(١٠/٢١): عنصر أمني ُيطلق النار على الصحافي مصطفى عبد الرحمن في الميناء

على  الشمال"  عاصمة  "طرابلس  صفحة  مراسل  على  النار  األمنية  القوى  من  عنصر  أطلق 
من  عدد  وبين  األمنية  القوى  بين  وقع  إشكاًال  تغطيته  أثناء  الرحمن،  عبد  مصطفى  "فايسبوك" 
غير  حائط  تحطيم  األمنية  القوى  محاولة  خلفية  على  طرابلس،  في  الميناء  منطقة  في  المواطنين 

مرّخص في المنطقة. 

(١٠/٢٨): عناصر من "حزب الله" تمنع ٣ فرق إعالمية من تغطية جلسة التفاوض في الناقورة

عبجي  فرج  المراسل  الذي ضّم  "النهار"  فريق صحيفة  منع  على  الله  لـ"حزب  تابعة  عناصر  أقدمت 
والمصّور نبيل اسماعيل، وفريق عمل قناة "LBCI" الذي ضّم المراسلة هدى شديد والمصّور سمير 
بيتموني من التصوير، في حين تم طرد مراسلة تلفزيون لبنان نايلة شهوان وتكسير عّدة التصوير 
بين  الحدود  لترسيم  الثانية  التفاوض  جلسة  تغطيتهم  أثناء  هاتفها،  ومصادرة  بالتلفزيون  الخاصة 

لبنان وإسرائيل في الناقورة.
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ين إبراهيم تريسي وصالح الحاج في إدلب هيئة تحرير الشام تعتقل الناشطَين اإلعالميَّ



استحوذت محافظة إدلب على مجمل االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في 
رشيد  اإلعالمي  الناشط  فيها  ُقتل  حيث   ،٢٠٢٠ األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  سوريا 
محمد  اإلعالميين  الناشطين  من  كّالً  الشام"  تحرير  "هيئة  واعتقلت  جوية،  بغارة  البكر 

الدبل وإبراهيم تريسي وصالح الحاج واألخوين فؤاد ومقدام بصبوص.

إلى ذلك، حذفت إدارة صحيفة "إشراق" مقاًال للناشطة اإلعالمية صفا التركي من دون 
توضيح األسباب. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(١٠/٢): "هيئة تحریر الشام" تعتقل الناشط اإلعالمي محمد الدبل في إدلب

اعتقلت "هیئة تحریر الشام"، الناشط اإلعالمي السوري محمد نعسان الدبل، على حاجز "الضهر" 
بالقرب من بلدة دركوش غرب إدلب، وأخلت سبيله في الیوم التالي.

ين إبراهيم تريسي وصالح الحاج في إدلب (١٠/٥): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشطَين اإلعالميَّ

الناشطَين  الشام"،  تحرير  "هيئة  عن  المنبثقة  اإلنقاذ"  "حكومة  لـ  التابعة  األمنية  القوة  اعتقلت 
في  العامة  النيابة  مقر  من  ساعات  بعد  عنهما  وأفرجت  الحاج،  وصالح  تريسي  إبراهيم  ين  اإلعالميَّ

مدينة إدلب.

(١٠/١٥): صحيفة "إشراق" تحذف مقاًال للناشطة اإلعالمية صفا التركي من دون توضيح األسباب

حذفت إدارة صحيفة "إشراق" السورية التركية، مقاًال للناشطة اإلعالمية السورية صفا عبد التركي، 
واستبدلته بمقال آخر من دون توضيح أسباب الحذف.

ين فؤاد ومقدام بصبوص في إدلب (١٠/٢٤): "هيئة تحرير الشام" تعتقل الناشَطين اإلعالميَّ

ين  اإلعالميَّ الناشَطين  الشام"،  تحرير  لـ "هيئة  التابعة  اإلنقاذ"  "حكومة  العامة في  النيابة  اعتقلت 
الشقيقين فؤاد ومقدام بصبوص، على خلفية استدعائهما للنيابة العامة بموجب مذكرة إبالغ بناء 

على قضية رفعها ضّدهما محاٍم على خالف معهما.

(١٠/٢٦): مقتل الناشط اإلعالمي السوري رشيد البكر بغارة جوية في إدلب

معسكرات  أحد  استهدف  الذي  الجوي  القصف  جّراء  البكر،  رشيد  السوري  اإلعالمي  الناشط  ُقتل 
من  بالقرب  الدويلة"  "جبل  منطقة  في  للتحرير"  الوطنية  "الجبهة  لـ  التابع  الشام"  "فيلق  تدريب 

مدينة كفر تخاريم على الحدود السورية - التركية.
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 رئيس تحرير جريدة "الغد" مكرم الطراونة يمُثل أمام مّدعي عام عّمان



تواَصل مثول الصحافيين أمام القضاء في األردن خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠. 
فقد مُثل الصحافي في صحيفة "الغد" اليومية حمزة دعنا أمام  مّدعي عام عّمان إثر 
استدعائه بقضية نشر تتعّلق بـ"كتات فحص فيروس كورونا المستجّد"، وبعد أربعة أيام 
مُثل رئيس تحرير "الغد" مكرم الطراونة أمام المّدعي العام نفسه في القضية نفسها، 
الصحافي  تعّرض  ذلك،  إلى  جلساتها.  موعد  ُيحّدد  لم  ولكن  القضاء  إلى  ُحّولت  والتي 
إذاعة  من  استقالته  إثرها  أعلن  إلكترونية  لهجمة  بيدر  أبو  جهاد  األردني  والمذيع 

"ميلودي" واعتزاله مهنة اإلعالم.  وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(١٠/٧): الصحافي األردني جهاد أبو بيدر يتعّرض لهجمة إلكترونية ويعلن إثرها استقالته واعتزاله

أعلن الصحافي والمذيع األردني جهاد أبو بيدر اعتزاله مهنة اإلعالم واستقالته من إذاعة "ميلودي" 
اإللكترونية  الهجمة  على  فعل  كرّد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حساباته  وإغالق   ،(Melody)
العمري، بعد نشر مقطع فيديو  زميله معاذ  انطلقت عليه وعلى  التي استهدفته، والتي  المسيئة 
التميمي،  أحالم  المحّررة  األسيرة  ِقبل  من  اتصال  فيه  ُبّث  وعليك"  "علينا  برنامجهما  من  لحلقة 
زوجها  إقامة  تجديد  منع  قرار  عن  التراجع  إلى  الحكومة  لدفع  التدخل  األردني  العاهل  فيه  ناشدت 
األسير المحّرر نزار التميمي الذي اضطر إلى مغادرة البالد متجهًا إلى دولة قطر، وفي المقطع ظهر 
كل من أبو بيدر والعمري وهما يوّجهان إشارات إلى معّدي البرنامج لقطع االتصال بحّجة أن الصوت 

غير واضح.

(١٠/٧): الصحافي حمزة دعنا يمُثل أمام  مّدعي عام عّمان إثر استدعائه بقضية نشر

اليومية أمام مّدعي عام عّمان  الذي يعمل في صحيفة "الغد"  مُثل الصحافي األردني حمزة دعنا 
"الحق  اسم  تحت  األردنية  الحكومة  رفعتها  خلفية قضية  على  استدعائه صباحًا  إثر  الطراونة،  رامي 
مادة  نشر  إثر  دعنا،  والصحافي  المسؤول  والموقع  تحريرها  برئيس  ممّثلة  الصحيفة  على  العام" 
كورونا  فيروس  فحص  بـ"كّتات  تتعّلق  اإللكتروني  "الغد"  موقع  على  األخير  باسم  صحافية 
وُحّولت  الطراونة.  مكرم  الصحيفة  تحرير  رئيس  من  بكفالة  نفسه  اليوم  في  دعنا  وخرج  المستجّد". 

القضية إلى القضاء ولم ُيحّدد موعد لجلساتها.

(١٠/١١): رئيس تحرير جريدة "الغد" مكرم الطراونة يمُثل أمام مّدعي عام عّمان

أمام مّدعي عام عّمان  الطراونة  الصحافي مكرم  األردنية  اليومية  تحرير صحيفة "الغد"  رئيس  مُثل 
وبالصحافي  به  ممّثلة  الصحيفة  على  الحكومة  رفعتها  التي  نفسها  القضية  الطراونة،  في  رامي 
حمزة دعنا والموقع المسؤول، تحت اسم "الحق العام"، على خلفية المادة الصحافية التي ُنشرت 
باسم الصحافي دعنا على موقع "الغد" اإللكتروني عن "كّتات فحص فيروس كورونا المستجد"، 
وقد   ،(٨) رقم  الدفاع  قانون  أوامر  المادة  لهذه  بنشرها  خالفت  "الغد"  أن  الحكومة  فيها  واعتبرت 

ُحّولت القضية إلى القضاء ولم ُيحّدد موعد جلساتها.

١١مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠ (ا�ردن)
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١٢مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠ (فلسطين)
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فلسطين
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠

القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي طارق أبو زيد بعد دهم منزله في نابلس



١٣مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

تشرين  شهر  خالل  ملحوظًا  هدوءًا  غزة  قطاع  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت 
التابعة لحركة  ُيعّكره سوى استبعاد قناة "األقصى" الفضائية  األول/أكتوبر ٢٠٢٠، ولم 
"بوابة  مسلسل  من  الثاني  الجزء  في  المشاركة  من  نسمان  علي  الفنان  "حماس" 
فيها  ينتقد  التي  "فايسبوك"  على  منشوراته  بسبب  القناة،  أنتجته  الذي  السماء" 
من  األول  في  المسلسل  تصوير  بدأ  وقد  موظفيها،  تجاه  "حماس"  حكومة  سياسات 

تشرين األول/أكتوبر من دون الشخصية التي كان سيجّسدها نسمان.

التقرير الشهري/تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠ (فلسطين)

قطاع غزة
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الضفة  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت 
الغربية خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠، فاعتقلت كًال من الصحافي الحّر طارق أبو 
مّددت  يومين  وبعد  نابلس،  في  منزليهما  دهم  بعد  الظاهر  الرحمن  عبد  والمخرج  زيد 

المحكمة العسكرية اإلسرائيلية اعتقال الظاهر ٨ أيام من دون توجيه أي تهمة إليه.

علوان  فاتن  الصحافية  الله  رام  في  الفلسطينية  العامة  النيابة  استدعت  حين  وفي 
وتهديد  تحريض  لحملة  الطويل  فراس  الصحافي  تعّرض  فيديو،  بسبب  معها  للتحقيق 

على خلفية تحقيق صحافي . وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٠/١): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي طارق أبو زيد بعد دهم منزله في نابلس

أبو زيد بعد دهم منزله في مدينة نابلس شمال  الحّر طارق  القوات اإلسرائيلية الصحافي  اعتقلت 
الضفة الغربية، وصادرت هاتفه وحاسوبه.

(١٠/١٩): الصحافي فراس الطويل يتعّرض لحملة تحريض وتهديد بسبب تحقيق صحافي

على   عينيه"  وفقء  يديه  "بقطع  وتهديد  تحريض  لحملة  الطويل  فراس  الحّر  الصحافي  تعّرض 
المحامين ونقابتهم على  (Facebook)، على خلفية تحقيق صحافي نشره عن حصول  "فايسبوك" 

"رسوم مالية غير قانونية مقابل التصديق على السندات والوكاالت".

(١٠/٢٧): القوات اإلسرائيلية تعتقل الُمخرج عبد الرحمن الظاهر بعد دهم منزله في نابلس

نابلس شمال  مدينة  منزله في  دهم  بعد  الظاهر،  الرحمن  عبد  المخرج  اٍإلسرائيلية  القوات  اعتقلت 
الضفة الغربية، واقتادته إلى جهة مجهولة، وبعد يومين مّددت محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية 

اعتقاله ثمانية أيام من دون توجيه أي تهمة إليه.

(١٠/٢٩): النيابة العامة في رام الله تستدعي الصحافية فاتن علوان بسبب فيديو

تشرين   ١ في  معها  للتحقيق  علوان  فاتن  الحّرة  الصحافية  الله  رام  في  العامة  النيابة  استدعت 
فيديو على صفحتها  خلفية نشرها  البيرة، على  بلدية  بها  تقّدمت  إثر شكوى   ،٢٠٢٠ الثاني/نوفمبر 
أمام  تمُثل  لم  لكنها  بإخالء كشك قهوة لسيدة فقيرة،  البلدية  قيام  تنتقد فيه  على "فايسبوك"، 

الفلسطينيين. الصحافيين  نقابة  تدّخل  بعد  للتحقيق  النيابة 

١٤مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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التقرير الشهري/تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠ (فلسطين)

الضفة الغربية
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تشرين  شهر  خالل  ملحوظًا  هدوءًا  غزة  قطاع  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت 
التابعة لحركة  ُيعّكره سوى استبعاد قناة "األقصى" الفضائية  األول/أكتوبر ٢٠٢٠، ولم 
"بوابة  مسلسل  من  الثاني  الجزء  في  المشاركة  من  نسمان  علي  الفنان  "حماس" 
فيها  ينتقد  التي  "فايسبوك"  على  منشوراته  بسبب  القناة،  أنتجته  الذي  السماء" 
من  األول  في  المسلسل  تصوير  بدأ  وقد  موظفيها،  تجاه  "حماس"  حكومة  سياسات 

تشرين األول/أكتوبر من دون الشخصية التي كان سيجّسدها نسمان.

١٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠ (فلسطين)

أراضي الـ١٩٤٨
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١٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري المختصر/تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠
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التقرير
الشهري

المختصر

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠



األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  آخرون  خمسة  واعُتِقل  سوريا  في  إعالمي  ناشط  ُقِتل 
٢٠٢٠، وتعّرض صحافي إلطالق نار في لبنان وُمنعت ثالثة أطقم صحافية من التغطية 
إعالمية  واستدعاء  ُمخرج  توقيف  وتم  مراسلة،  هاتف  وصودر  أحدها  معدات  وُكسرت 
لحملة  صحافيتان  تعّرضت  كما  استدعائهما،  بعد  وفّنان  إعالمي  مع  والتحقيق  مرتين 
تحريض وتخوين. ومُثل صحافّيان في األردن أمام المّدعي العام في قضية نشر وقّرر 
السلطات  احتجزت  وفيما  ضده.  إلكترونية  هجمة  إثر  اإلعالم  مهنة  اعتزال  ثالث 
األراضي  كامل  إلى  فنان  دخول  تصريح  وألغت  الـ٤٨  أراضي  في  صحافيًا  اإلسرائيلية 
بعد  ومخرجًا  صحافيًا  قواتها  اعتقلت  فيلم،  بمنع  برلمانية  لجنة  وأوصت  الفلسطينية، 
الفلسطينية  العامة  النيابة  أيضًا  استدعت  حيث  الغربية،  الضفة  في  منزليهما  دهم 
في  مسلسل  من  ممثل  دور  ُحجب  حين  في  تحريض،  لحملة  صحافي  وتعّرض  صحافية 

قطاع غزة بسبب انتقاده حركة "حماس".  
عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  األربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات  تفاصيل  أما 
لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على  والثقافية "سكايز"،  اإلعالمية  الحريات 

الشكل اآلتي:

األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلنتهاكات  تعّددت  لبنان،  في 
تغطيته  أثناء  الرحمن  عبد  مصطفى  الصحافي  على  النار  أمني  عنصر  إطالق  أبرزها  وكان   ،٢٠٢٠
مراسلة  الناقورة  في  الله"  لـ"حزب  تابعة  عناصر  وطْرد   ،(١٠/٢١) طرابلس  في  الميناء  في  إشكاًال 
تلفزيون لبنان نايلة شهوان ومصادرة هاتفها وكْسر عّدة التصوير الخاصة بالتلفزيون، ومْنع كل من 
الثانية  التفاوض  جلسة  تغطيتهم  أثناء  التصوير،  من   "LBCI" وقناة  "النهار"  عمل صحيفة  فريَقي 

لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل (١٠/٢٨).
 ،(١٠/١٩) بدارو  في  للجيش  حاجز  على  ساعة  رجيلي  بو  لوسيان  المخرج  توقيف  كذلك،  ل  وُسجِّ
واستدعاء كل من الممّثل زياد عيتاني والتحقيق معه بسبب منشورات (١٠/١٥)، واإلعالمي رياض 
قبيسي والتحقيق معه حول مصادره في عمله الصحافي (١٠/٢٠)، واستالم اإلعالمية ديما صادق 
تعّرضت  فيما   ،(١٠/٨) الجزائية  المنفردة  القاضية  من  وآخر  المطبوعات  محكمة  من  استدعاء 
على  وتخوين  وتهديد  تحريض  لحملة   (١٠/٣) مرسل  ومحاسن   (١٠/١) صفوان  لونا  الصحافّيتان 

"تويتر". وقّررت إدارة جريدة "النهار" وقف النشر في الصفحة اإلنكليزية ألسباب مالية (١٠/٨). 

والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  مجمل  على  إدلب  محافظة  استحوذت  سوريا،  وفي 
جوية  بغارة  البكر  رشيد  اإلعالمي  الناشط  فيها  ُقتل  حيث   ،٢٠٢٠ األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل 
(١٠/٢٦)، واعتقلت "هيئة تحرير الشام" كّالً من الناشطين اإلعالميين محمد الدبل (١٠/٢) وإبراهيم 

تريسي وصالح الحاج (١٠/٥) واألخوين فؤاد ومقدام بصبوص (١٠/٢٤).
توضيح  دون  من  التركي  اإلعالمية صفا  للناشطة  مقاًال  "إشراق"  إدارة صحيفة  حذفت  ذلك،  إلى 

األسباب  (١٠/١٥).

١٧مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري المختصر/تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠
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٢٠٢٠. فقد  األول/أكتوبر  تشرين  القضاء خالل شهر  أمام  الصحافيين  مثول  تواَصل  األردن،  وفي 
مُثل الصحافي في صحيفة "الغد" اليومية حمزة دعنا أمام  مّدعي عام عّمان إثر استدعائه بقضية 
تحرير  رئيس  مُثل  أيام  أربعة  وبعد   ،(١٠/٧) المستجّد"  كورونا  فيروس  فحص  بـ"كتات  تتعّلق  نشر 
إلى  ُحّولت  (١٠/١١)، والتي  القضية نفسها  العام نفسه في  المّدعي  أمام  الطراونة  "الغد" مكرم 
القضاء ولكن لم ُيحّدد موعد جلساتها. إلى ذلك، تعّرض الصحافي والمذيع األردني جهاد أبو بيدر 

لهجمة إلكترونية أعلن إثرها استقالته من إذاعة "ميلودي" واعتزاله مهنة اإلعالم (١٠/٧).  

والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  الغربية،  الضفة  وفي 
خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠، فاعتقلت كًال من الصحافي الحّر طارق أبو زيد (١٠/١) والمخرج 
عبد الرحمن الظاهر (١٠/٢٧) بعد دهم منزليهما في نابلس، وبعد يومين مّددت المحكمة العسكرية 

اإلسرائيلية اعتقال الظاهر ٨ أيام من دون توجيه أي تهمة إليه.
معها  للتحقيق  علوان  فاتن  الصحافية  الله  رام  في  الفلسطينية  العامة  النيابة  استدعت  حين  وفي 
تحقيق  تحريض وتهديد على خلفية  لحملة  الطويل  الصحافي فراس  تعّرض   ،(١٠/٢٩) بسبب فيديو 

صحافي (١٠/١٩).

تشرين  شهر  خالل  ملحوظًا  هدوءًا  والثقافية   اإلعالمية  الساحة  شهدت  غزة،  قطاع  وفي 
"حماس"  لحركة  التابعة  الفضائية  "األقصى"  قناة  استبعاد  سوى  ُيعّكره  ولم   ،٢٠٢٠ األول/أكتوبر 
أنتجته  الذي  السماء"  "بوابة  مسلسل  من  الثاني  الجزء  في  المشاركة  من  نسمان  علي  الفنان 
تجاه  "حماس"  حكومة  سياسات  فيها  ينتقد  التي  "فايسبوك"  على  منشوراته  بسبب  القناة، 
موظفيها، وقد بدأ تصوير المسلسل في األول من تشرين األول/أكتوبر من دون الشخصية التي 

كان سيجّسدها نسمان.

والفنانين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
الفلسطينّيين  خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٢٠، فاحتجزت المصّور عبد العفو زغير أربع ساعات 
خالل تغطيته تظاهرة في المسجد األقصى (١٠/٢٩)، وألغت تصريح دخول الفنان محمد عساف إلى 
لجنة  أوصت  حين  في   ،(١٠/١٤) تحريضية"  نشاطات  على  "التشجيع  بتهمة  الفلسطينية  األراضي 
"فيه  مضمونه  أن  بحجة  بكري  محمد  للمخرج  جنين"  "جنين  فيلم  عرض  منع  على  بالعمل  برلمانية 

افتراء بحق الجنود اإلسرائيليين" (١٠/٢٦).

١٨مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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